Bruketlyftet –
Alla på snö
16 skolor med år 4 elever, 4 föreningar, Svenska
skidförbundet, Friluftsfrämjandet Järfälla,
Realgymnasiet, Järfällagymnasiet och Brukets
skidbacke genomförde med Nobinas transporthjälp 12
utbildningsdagar i Alla på snöanda under v.6+7+8 i
februari månad 2018.

Så här gjorde vi:
Järfälla kommun tog i år över planering och satsning tillsammans med
Svenska skidförbundets satsning Alla på Snö som stöttar planering och genomförande.
Skolinbjudan med aktiv anmälan – ansvarig person, antal elever + vuxna, önskedag.
Föreningsinbjudan med tonvikt på föreningar med snöversamhet. Målgrupp Alpint,
Längdskidor, Löp/skidskytte, friluftsliv vintertid.
Bussofferter – Nobina klarade att ta alla barn från skolan samtidigt.
Totalt fyra föreningsmöten–två höst 2017 och två vår 2018. Sedan kontakt via telefon och
mail.
En planeringseftermiddag för skolansvariga – 3 timmar januari 2018.
Utbildning av gymnasieungdomar som ledare sker av Svenska skidförbundet.
Skol- och föreningsutvärdering.

Vidare:
Logistiken kring samarbetet skolor, föreningar, förbund och Järfälla Idrott och fritid löstes
tack vare stor flexibilitet och flera dokument.
Aktivitetsplan – dagar, skolor, föreningar, kontakter via telefon och mail.
Schemaförslag – tider, aktivitetsramar för föreningarnas erbjudanden.
Karta.
Aktivitetsinformation till skolornas kontaktpersoner.
Transportplan – skolornas adresser och kontakter, antal bussar, tider för avgång.
Broschyr – vikt A4 med föreningarnas kontaktinformation digitalt.

Det blev:
12 dagar med längdskidor, alpint, tipspromenad och löpskytte. 16 skolor deltog av 17 möjliga.
Transport med Nobina skedde 9.00 från skolan och 14.30 från Bruket.
En försenad buss till backen!
Utifrån Alla på snö och idrottsföreningarnas aktiviteter såg dagarna ut så här:
Bus
från
Ledare 8.00
Skolor
år 4 9.00

Skolor
år 4 14.30
Ledare 15.30

Tider
8.15-9.15

Samling och framplockning

9.15

Elevbuss till Bruket

9.30-11.45

Aktivitet 4 grupper

11.35-12.10

lunch stationsledare

12.00-14.15

Aktivtet 4 grupper

14.30

Elevbuss till skolan

14.30-15.30

Undanplockning

Längdskidor Slalom

Tipspromenad

A+B

Lunch i sina
grupper

A+B

A+B Lunch i sina
grupper

Skidskytte

A+B

Tider
A

Längdskidor Slalom
9.309.30-10.40 10.40

B

10.4010.40-11.45 11.45

Tipspromenad

Skidskytte

A

Lunch +12.30Lunch +12.30-13.20 13.20

B

13.20-14.10

13.20-14.10

C

9.30-10.20
10.20-11.10 +
Lunch

9.30-10.20
10.2011.10+Lunch

D
12.0012.00-13.10 13.10
13.1013.10-14.15 14.15

C
D

Kvalitén på det som föreningarna erbjöd höll hög klass.
Gymnasieeleverna var fantastiska unga ledare.
Totalt besökte 821st år 4 elever av 964st anmälda år 4 elever Bruket under 12 dagar. Plus
vuxna pedagoger. En skola valde att avstå i år.
Eleverna var vid Bruket 5 timmar och dagen blev 6 timmar lång med transport.
(Räknar vi på att skolorna hade ca 20 elever per grupp och 5 aktiva timmar har 220
aktivitetstimmar hållits på Bruket)
Föreningarna har ersatts för 5 aktivitetstimmar per dag (inkluderat möten, förberedelsetid och
transport) - krav att ha med minst två ledare per dag.
Alpinskor kompletterades i större storlekar i år. Skidor slipade och vallade 2017.
Längdskidor har köpts i omgångar för IL pengar och nu finns utrustning för att klara
aktiviteter för år 1 elever upp till vuxen. Saknas längre stavar och lite längre skidor.
Friluftsfrämjandet har mattor som fungerar som barnlift, konor mm som gör nybörjaråkningen
roligare.
Håll Sverige Rent tipspromenad sätts upp efter Mälarens vatten runt förbi Görvelns slott.
Flera elever frågar direkt var de kan fortsätta med de olika idrotterna 
Blandade kommentarer från år 4 skolorna.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roligt – jättekul
Jag gillade längdskidor bäst!
Jag vill åka dit igen!
Bästa dagen ever!
Slalom var roligast!
Jag tyckte mest om tipspromenaden o skjutningen!
Allt var bäst!
Det var utmattande!
Svettig dag!

•
•
•
•

Ledarna var jättesnälla!
Skyttet var askul!
Det var så roligt att åka skidor under dom där träpinnarna!
Mina ben höll på att dö när jag kom hem

Besökare:
Eva Jönsson Järnstad

Kom ihåg:
Bra förberedelsekontakten mellan föreningar och skola och internt inom skolan.

Summering:
Samarbetet fungerade bra även i år. Nu gäller det att hålla sig på topp!
Tack till alla inblandade!

Vid datorn och sammanhållande
Annica Dahlborn, Järfälla Fritid

